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Συνάντηση INVALIS

«Προστατεύοντας τη Βιοποικιλότητα της Ευρώπης από τα Χωροκατακτητικά Ξενικά
Είδη (IAS)», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου.
Αποστέλλεται συνημμένα η πρόσκληση.
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τους σκοπούς και την
πρόοδο του έργου:
https://necca.gov.gr/fysi-viopoikilotita/interreg-europe-invalis-protecting-europeanbiodiversity-from-invasive-alien-species-pgi05271-invalis/

Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species
(PGI05271 INVALIS) | Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
necca.gov.gr
Το έργο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της
Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη) - INVALIS,
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg
Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το INVALIS ενώνει 7 εταίρους από 7 χώρες με σκοπό
τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των χωροκατακτητικών … Interreg Europe -INVALIS: Protecting European
Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS) Διαβάστε Περισσότερα »
https://www.interregeurope.eu/invalis/
https://www.facebook.com/InvalisInterreg/
https://twitter.com/InvalisInterreg
Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προηγούμενες περιφερειακές
συναντήσεις του έργου:
https://necca.gov.gr/hmerides/
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και στο 6906385830.
Με εκτίμηση,
Ορφέας Ρούσος
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου INVALIS
---

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.),
στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού INTERREG έργου INVALIS
«Προστατεύοντας τη Βιοποικιλότητα της Ευρώπης από τα Χωροκατακτητικά Ξενικά
Είδη (IAS)», σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην επόμενη συνάντηση του έργου, η
οποία θα διοργανωθεί διαδικτυακά την Τετάρτη στις 24/11/2021, ώρα έναρξης 10:30
π.μ.*
Το έργο INVALIS στοχεύει να αναπτύξει νέες πολιτικές με σκοπό την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των IAS. Οι συμμετέχουσες αρχές της
τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις που
σχετίζονται με τις βιολογικές εισβολές, όπως:
α) τα κενά γνώσης σχετικά με την ευπάθεια των οικοσυστημάτων στις βιολογικές
εισβολές και την κατανομή των ειδών,
β) την έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και
κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους που απορρέουν από τα IAS,
γ) τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και βασικών ενδιαφερόμενων μερών για
την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης των IAS και
δ) τις συγκρούσεις συμφερόντων.
Οι Περιφερειακές Συναντήσεις σχεδιάστηκαν ως μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα
μέρη (Δημόσιες Αρχές, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ),
Πανεπιστήμια, Περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ.) να παρουσιάσουν
τα αποτελέσματα των δικών τους παλαιότερων έργων ή έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη, σχετικά με τα εισβλητικά ξενικά είδη. Η εμπειρία τους θα λειτουργήσει ως
ένα χρήσιμο εργαλείο, που θα συμβάλλει στη δημιουργία περιφερειακών πολιτικών
υπό το πρίσμα ενός κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου.
Σε αυτήν τη συνάντηση, η συζήτηση θα έχει θέμα:
Ενημέρωση και δικτύωση για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη
*(Εκτιμώμενη διάρκεια συνάντησης: 3 (τρεις) ώρες)

